REILUN SEIKKAILUN
PELISÄÄNNÖT
Pajulahden Seikkailupuisto
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Turvallisen, mukavan ja reilun seikkailun takaamiseksi asiakkaana sitoudun noudattamaan kaikkia
puiston valvojien antamia neuvoja, kehotuksia ja käskyjä.
Puiston ohjaajan tarkistettua ja hyväksyttyä varusteeni oikein puetuiksi, pidän varusteet päälläni koko
seikkailun ajan.
Lähden omatoimisesti varsinaisille radoille vasta, kun varusteeni on tarkastettu ja harjoittelurata on
hyväksytysti suoritettu sekä olen saanut ohjaajalta luvan lähteä seikkailemaan.
Kunnioitan kanssaseikkailijoita häiritsemättä heidän suorituksiaan.
Ohitustilanteissa olen kohtelias ja kysyn aina lupaa ohittamiseen.
Huolehdin omalta osaltani varusteista ja puiston rakenteista vahingoittamatta niitä tahallisesti.
Ilmoitan näkemistäni epäkohdista heti tilaisuuden tultua puiston työntekijöille.
Seikkaillessani huolehdin, että olen aina kytkettynä turvavaijeriin vähintään toisella karabiinilla
yrittämättä irrottaa niitä yhtä aikaa.
Sitoudun noudattamaan puiston radoilla olevia ohjeita ja opasteita sekä kuormitus- ja
henkilömäärärajoitteita kuin myös turvaetäisyyksiä.
Tiedostan, että seikkaileminen luonnossa ja puissa saattaa aiheuttaa mm. vaatteiden likaantumista
(pihka) ja ihon naarmuja / mustelmia, etenkin kesällä. Ymmärrän tämän ja hyväksyn, että seikkailupuisto
ei vastaa näistä.
Vastuullisena seikkailijana, en jätä mitään esineitä radoille tai heitä alas radoilta. Ilmoitan
henkilökunnalle kaikista radoille kuulumattomista tavaroista tai esineistä (irto-oksat ym.)
Seikkailijana tunnistan oman suorituskykyni rajat ottamatta turhia riskejä ja turhia liiallisia haasteita.
Tiedostan terveydentilani aiheuttamat rajoitukset ja ilmoitan niistä henkilökunnalla, mikäli arvelen
niiden aiheuttavan riskin seikkailutilanteessa.
Reilun ja turvallisen seikkailun takaamiseksi en seikkaile päihtyneenä tai huumausaineiden sekä niihin
luokiteltavien aineiden alaisena. Kyseisten aineiden tuominen puiston alueelle on kielletty.
Seikkailen vastuullisesti tiedostaen, että sääntöjen vastainen toiminta saattaa vaarantaa minun ja
muiden turvallisuuden.
Seikkailupuistolla on vastuuvakuutus mutta jokainen seikkailija huolehtii omasta vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksesta, kuten normaalissa urheilu- ja liikuntatilanteissa.
Osallistun seikkailuun täysin vapaaehtoisesti ja omasta halustani. Olen ymmärtänyt säännöt ja
seikkailuun liittyvät riskit sekä kunnioita ja sitoudun noudattamaan niitä itseni ja muiden turvallisuuden
takaamiseksi.

Seikkailu vaatii harkintaa, se on riskien minimointia ja turvallisuuden maksimointia!
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REILUN SEIKKAILUN
PELISÄÄNNÖT
Pajulahden Seikkailupuisto

Olen lukenut ja hyväksyn Pajulahden Seikkailupuiston reilun seikkailun säännöt sekä ohjeet ja
annan lapselleni luvan osallistua ryhmän mukana seikkailuun :
Nimi: _________________________________________________
Osoite:________________________________________________
Sähköposti:_____________________________________________
Puhelinnumero:__________________________________________
Allekirjoitus:_____________________________________________
Lapsen nimi:_____________________________________________
Syntymäaika:_____________________________________________
Lapsen nimi:_____________________________________________
Syntymäaika:_____________________________________________

* Tällä lomakkeella huoltaja antaa huollettavalleen luvan osallistua ryhmän mukana seikkailuun, ja lomake on ainoastaan ryhmän omaan käyttöön.
Seikkailupuistoon tulee toimittaa erikseen ryhmänjohtajalle toimitettu koottu nimilista.
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